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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY  W SZCZECINIE 

  

EP/220/22/2020/1                  Szczecin, dnia 08.04.2020 r. 

 

ZMIANA  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/22/2020, pn. Przebudowa części 

pomieszczeń w budynku apteki w SPWSZ w Szczecinie,  przy ulicy Arkońskiej 4 w 
granicach  działki 3/38 z obrębu 2036 na potrzeby nowej pracowni leku cytostatycznego 

 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2019r., poz. 1843 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, 

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak 
j. w. w wyniku zaistniałej omyłki pisarskiej zmieniono treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

 
 

Zamawiający dokonuje poniższą zmianę treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

➢ w rozdziale XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, pkt 1 ppkt 2)   

wyrażenie algebraiczne otrzymuje nowe brzmienie: 

 

Było: 

„ 2) Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia (G) – waga  30 % 

Liczba punktów w ramach kryterium zostanie określona zgodnie z poniższym wyrażeniem algebraicznym: 
 

          (O oferty – O min) 
G = 20 x ------------------------- 

    (O max – O min) 

Winno być: 

„2) Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia (G) – waga  30 % 

Liczba punktów w ramach kryterium zostanie określona zgodnie z poniższym wyrażeniem algebraicznym: 
 

          (O oferty – O min) 

G = 30 x ------------------------- 
    (O max – O min) 

 

 

➢ w rozdziale XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, pkt 1 ppkt 3) Doświadczenie 
zawodowe kierownika budowy (D) – waga 10 % 

lit. b. i c. otrzymuje nowe brzmienie: 

 

Było: 

„ b. co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi, jako 

kierownik budowy lub kierownik robot w branży konstrukcyjno-budowlanej, w tym przy realizacji minimum 

3 (trzech) inwestycji polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie budynku lub jego części, 

wykonywanych w obiektach użyteczności publicznej wymienionych w załączniku do Ustawy Prawo 

http://www.spwsz.szczecin.pl/


 

 

Budowlane Kategorie Obiektów Budowlanych, kategoria XI (tj. budynki służby zdrowia) obejmującą branże 

ogólnobudowlaną, elektryczną, sanitarną – 10 pkt 

 
c. co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi jako 

kierownik budowy lub kierownik robot w branży konstrukcyjno-budowlanej, w tym przy realizacji minimum 
4 (czterech) i więcej inwestycji polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie budynku lub jego 

części, wykonywanych w obiektach użyteczności publicznej wymienionych w załączniku do Ustawy Prawo 
Budowlane Kategorie Obiektów Budowlanych, kategoria XI (tj. budynki służby zdrowia) obejmującą branże 

ogólnobudowlaną, elektryczną, sanitarną – 20 pkt” 

 
Winno być: 

„ b. co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami konstrukcyjno-

budowlanymi, jako kierownik budowy lub kierownik robot w branży konstrukcyjno-

budowlanej, w tym przy realizacji minimum 3 (trzech) inwestycji polegających na budowie, 

przebudowie, rozbudowie budynku lub jego części, wykonywanych w obiektach użyteczności 

publicznej wymienionych w załączniku do Ustawy Prawo Budowlane Kategorie Obiektów 

Budowlanych, kategoria XI (tj. budynki służby zdrowia) obejmującą branże 

ogólnobudowlaną, elektryczną, sanitarną – 5 pkt 

 

c. co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami konstrukcyjno-

budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robot w branży konstrukcyjno-
budowlanej, w tym przy realizacji minimum 4 (czterech) i więcej inwestycji polegających na 

budowie, przebudowie, rozbudowie budynku lub jego części, wykonywanych w obiektach 
użyteczności publicznej wymienionych w załączniku do Ustawy Prawo Budowlane Kategorie 

Obiektów Budowlanych, kategoria XI (tj. budynki służby zdrowia) obejmującą branże 
ogólnobudowlaną, elektryczną, sanitarną – 10 pkt” 

 
 
 

       ZASTĘPCA DYREKTORA 
          ds. Ekonomicznych 
      Małgorzata Szelągiewicz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


